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DOTAČNÍ INFO K 7. 4. 2016 
 

Interreg Central Europe  

Program Interreg Central Europe brzy na své webové stránce oficiálně zveřejní termín jednokolové 2. výzvy, 
která má být otevřena od 26. dubna 2016, a to po dobu 8 týdnů. V souvislosti s jejím otevřením připravuje 
Ministerstvo pro místní rozvoj, jako Národní koordinátor v České republice, Národní INFODEN pro veřejnost 
z řad zájemců z ČR o účast ve 2. výzvě programu 
Tento celodenní seminář se uskuteční ve čtvrtek 28. dubna 2016 na Praze 4, v konferenčním sálu společnos-
ti OKsystem a.s. Registrace bude otevřena online 1. 4. 2016 od 15. hod a uzavřena 12. 4. 2016 ve stejném 
čase. 
 
http://www.interreg-central.eu/ 

Interreg Europe  

5.4. 2016 se otevřela 2. výzva programu Interreg Europe. Žádosti s projektovými záměry mohou zájemci 

předkládat do 13.5.2016 do 12 hod. 

http://www.interregeurope.eu/ 

Státní fond Životního prostředí ČR 

Výzva č. 2/2016 
 
PO 5: Životní prostředí ve městech a obcích 
Podoblast podpory 5.2: Udržitelná městská doprava a mobilita 
 
Místo realizace projektu: 
Podpořené projekty budou realizovány na území České republiky. 
 
Plánovaná alokace:  10 000 000 Kč 
 

Oprávnění příjemci podpory: 
Obce a města, která splňují zákonné podmínky pro zavedení NEZ na svém území (viz § 14 odst. 1 a 2 zákona 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění). 
 

Forma a výše podpory 

Minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 000Kč. 

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 1 000 000 000Kč. 

Maximální procentní míra podpory je 80% z celkových způsobilých výdajů. 

 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  5. 2. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   30. 11. 2016 ve 14 hod. 
 

Podporované aktivity: 
Předmětem podpory jsou projekty v souladu s podporovanou aktivitou Programu: 

- 5.2. A – zavádění nízkoemisních zón v obcích 
Podporováno bude zpracování studií proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón: 

http://www.interreg-central.eu/
http://www.interregeurope.eu/
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- Na zpracování studie proveditelnosti lze poskytnout podporu pouze těm obcím a městům, které již 
v současné době splňují zákonné podmínky pro zavedení NEZ na svém území (viz § 14 odst. 1 a 2 
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění).  

 
https://www.sfzp.cz/clanek/801/2793/10-milionu-mohou-obce-a-mesta-vyuzit-na-studie-

proveditelnosti-pro-zavedeni-nizkoemisnich-zon/ 

Výzva č. 3/2016 
 
Prioritní oblast: 1. Voda 
Podoblast podpory: 1.5 Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích 
 
Místo realizace projektu: 
Podpořené projekty budou realizovány na území České republiky. 
 
Plánovaná alokace:  50 000 000 Kč 
 

Oprávnění příjemci podpory: 
- obec do 500 obyvatel (včetně) 

- obec bez omezení počtu obyvatel, a to na projekty realizované výhradně v části obce do 500 obyva-

tel (včetně) 

 

Forma a výše podpory 

Minimální výše podpory na jeden projekt činí 400 000Kč. 

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 5 000 000 000Kč. 

Maximální míra podpory na jeden projekt činí 80% z celkových způsobilých výdajů. 

 
Výzva je vyhlášená jako dvoukolová. 
1. kolo Výzvy – Hodnocení projektových námětů (expertní komise) 
Datum zahájení příjmu Projektových námětů  1. 3. 2016 
Datum ukončení příjmu Projektových námětů   30. 6. 2016  
 
2. kolo Výzvy – Posouzení Žádostí o poskytnutí podpory 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  1. 8. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu   30. 11. 2016  
 
Podporované aktivity: 
Předmětem podpory jsou projekty zaměřené na: 

- 1.5.. A – Využití srážkových vod a čištění odpadních vod na území obce včetně udržitelných konco-
vek (dočištění odtoku ČOV, kompostování kalu) s důrazem na decentrální řešení (tj. na jednotlivých 
pozemcích) či semi-centrální řešení 

Cílem je podpořit komplexní, inovativní a udržitelné projekty, které posouvají konvenční způsoby hospoda-
ření s vodami v sídelních útvarech směrem k vyšší ochraně ŽP. Podporovány tak budou zejména decentrální 
a semi-centrální řešení, která mají příznivé dopady na blízké ekosystémy, mikroklima, úrodnost půd, na 
zlepšení vodních poměrů v oblasti a rovněž na zvýšení energetické soběstačnosti obce. Jmenovitě pak 
zejména systémy DESAR, projekty na čištění odpadních vod včetně udržitelných koncovek (např. dočištění 
odtoku ČOV, další využití kalu) a na využití srážkových a vyčištěných vod. 
 

https://www.sfzp.cz/clanek/193/2825/mzp-nabizi-obcim-50-milionu-korun-na-chytre-hospodareni-s-

vodou/ 

https://www.sfzp.cz/clanek/801/2793/10-milionu-mohou-obce-a-mesta-vyuzit-na-studie-proveditelnosti-pro-zavedeni-nizkoemisnich-zon/
https://www.sfzp.cz/clanek/801/2793/10-milionu-mohou-obce-a-mesta-vyuzit-na-studie-proveditelnosti-pro-zavedeni-nizkoemisnich-zon/
https://www.sfzp.cz/clanek/193/2825/mzp-nabizi-obcim-50-milionu-korun-na-chytre-hospodareni-s-vodou/
https://www.sfzp.cz/clanek/193/2825/mzp-nabizi-obcim-50-milionu-korun-na-chytre-hospodareni-s-vodou/
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Euroregion Silesia 

Výzva k překládání žádostí o dotaci z Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia 

v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 

Tematické zaměření mikroprojektů 

PO: 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti 
PO: 3 Vzdělání a kvalifikace 
PO: 4 Spolupráce institucí a komunit 
 
Typy mikroprojektů 
Typ A: společný (=s vedoucím partnerem) – o dotaci žádá vedoucí partner jménem obou/všech partnerů 
projektu 
Typ B: partnerský – o dotaci žádá každý z partnerů sám 
Typ C: samostatný – o dotaci žádá jen jeden z partnerů 
 
Vymezení způsobilých žadatelů 
Způsobilými žadateli jsou veřejnoprávní a neziskové právnické osoby se sídlem ve vymezeném území v pů-
sobnosti Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia. Jedná se o toto území: 
na české straně: 
- území NUTS III kraj Moravskoslezský – území okresů Opava, Ostrava, Nový Jičín 
na polské straně: 
- část území NUTS III podregion Opolski – vojvodství Opolskie – okres (powiat) głubczycki 
- část území NUTS III podregion Rybnicki – vojvodství Śląskie – okres (powiat) raciborski, 
rybnicki, wodzisławski (bez Gminy Godów), město (powiat grodzki) Rybnik a Żory 
 
Termíny předkládání žádostí: 
1. kolo výzvy: 
- termín předložení žádostí pro 1. zasedání EŘV:  do 16. 5. 2016 
- termín 1. zasedání EŘV:           28. 7. 2016 
 
2. kolo výzvy: 
- termín předložení žádostí pro 2. zasedání EŘV:  do 3. 10. 2016 
- termín 2. zasedání EŘV:         15. 12. 2016 
 

Finanční limity mikroprojektů 

Maximální dotace z prostředků EU činí 85% celkových způsobilých výdajů. 
Minimální výše dotace: 2000 EUR 
Maximální výše dotace: 
Prioritní osa 2: 

 typ A:   60 000 EUR 

 typ B a C: 30 000 EUR 
Prioritní osa 3 a 4: 

 typ A:   40 000 EUR 

 typ B a C: 20 000 EUR 
Celkový rozpočet mikroprojektu nesmí přesáhnout dvojnásobek maximální výše dotace. 
 
http://www.euroregion-silesia.cz/show_text.php?id=programy-EU-cil2-fond-mikroprojektu-terminy-FM 
 

 

http://www.euroregion-silesia.cz/show_text.php?id=programy-EU-cil2-fond-mikroprojektu-terminy-FM
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SZIF 

Semináře pro plošná a projektová opatření PRV – pořádaná Ministerstvem zemědělství 

Organizační detaily včetně programu a pokynů pro registraci účastníků budou zveřejněny na stránkách Mi-

nisterstva zemědělství www.eagri.cz 

Projektová opatření 

Místo Adresa Datum konání 

Brno A-sport Hotel, Vodova 336/108 26.4.2016 

Hradec Králové Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375 28.4.2016 

Plzeň Parkhotel, U Borského parku 2791/31 15.4.2016 

Plošná opatření 

Místo Adresa Datum konání 

Brno A-sport Hotel, Vodova 336/108 27.4.2016 

Hradec Králové Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494/4 29.4.2016 

Plzeň Parkhotel, U Borského parku 2791/31 14.4.2016 

Ostrava Dům kultury Akord, náměstí Slovenského národního po-
vstání 2012/1 

22.4.2016 

Olomouc Hotel Hesperia, Brněnská 385/55 19.4.2016 

Hoštka Hotel U lišky, nám. Svobody 164 13.4.2016 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2F1459925168685.

pdf 

Moravskoslezský kraj 

Program Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji (RRC/06/2016) 

Jednotlivé dotační tituly: 
 
Dotační titul 1: Podpora agroturistiky 
Dotační titul 2: Podpora vodácké turistiky 
Dotační titul 3: Podpora lázeňství 
                                                                                                                                                                                                                 
Vymezení okruhu příjemců: 

Dotační titul 1: Podpora agroturistiky 

1. Příjemcem podpory jsou subjekty poskytující služby vhodné pro agroturistiku, hipoturistiku apod. Příjem-
cem podpory nemohou být zprostředkovatelé těchto služeb, tzn. cestovní kanceláře a agentury. 
 
2. Právní forma: fyzická osoba – podnikatel, obchodní společnost (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s.), spolky, obecně 
prospěšné společnosti 
 
Dotační titul 2: Podpora vodácké turistiky 

http://www.eagri.cz/
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2F1459925168685.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2F1459925168685.pdf
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1. Příjemcem podpory jsou spolky, jež se prokazatelně zabývají rozvojem vodáctví na území Moravskoslez-
ského kraje po dobu minimálně 5 let a prokazatelně organizují vodácké akce pro širokou veřejnost. 
 
2. Právní forma: spolky 
 
Dotační titul 3: Podpora lázeňství 
1. Příjemcem podpory mohou být jen následující subjekty zajišťující lázeňskou péči v Moravskoslezském 
kraji 
- Horké lázně Karlova Studánka, státní podnik 
- AquaKlim, s.r.o. 
- Lázně Darkov, a.s. 
 
Minimální výše dotace: 
Dotační titul 1: 50 000Kč 
Dotační titul 2: 50 000Kč 
Dotační titul 3: 50 000Kč 
 
Maximální výše dotace: 
Dotační titul 1: 500 000Kč 
Dotační titul 2: 150 000Kč 
Dotační titul 3: 300 000Kč 
 
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu   9. 5. 2016 
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu      15. 5.2016 
 
Cíle a priority programu: 
Dotační titul 1: Cílem je podpora agroturistiky v Moravskoslezském kraji, která má podporovat turismus 

přívětivý k životnímu prostředí. Podpora této oblasti přinese významný multiplikační efekt pro další rozvoj 

turistiky v našem kraji. 

Dotační titul 2: Cílem je podpora organizacím, které se dlouhodobě zabývají rozvojem vodácké turistiky 
v Moravskoslezském kraji, organizují vodácké aktivity pro mládež a širokou veřejnost. 
 
Dotační titul 3: Cílem je podpora lázní v Moravskoslezském kraji, které přispívají k rozvoji cestovního ruchu 
v regionu. 
 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-turistickych-oblasti-v-moravskoslezskem-kraji-67426/ 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

2. Výzva k předkládání žádostí o udělení titulu „NNO UZNANÁ MŠMT PRO PRÁCI S DĚTMI A 
MLÁDEŽÍ“ 
 

Definice cílových organizací a nastavení kritérií: 
Titul je určen pro NNO registrované dle příslušného zákona a mající jako svou hlavní činnost uvedenu práci 
s dětmi a mládeží. Udělení titulu je podmíněno úspěšným naplněním 15 kritérií a předložením strategického 
plánu rozvoje organizace. 
 
O titul může žádat: 

- spolek, vyvíjející činnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-turistickych-oblasti-v-moravskoslezskem-kraji-67426/
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- obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a 
o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- ústav vyvíjející činnost podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 
Datum ukončení příjmu žádostí       20. 5.2016 
 
Výhody pro NNO – držitele titulu 
NNO, která je držitelem titulu, může využívat těchto benefitů v rámci Programu státní podpory NNO pracu-
jící s dětmi a mládeží. 
 
a) sjednání víceleté smlouvy o spolupráci mezi Českou republikou – Ministerstvo školství, mládeže a tělový-
chovy a NNO o podpoře aktivit a služeb strategického významu, jejichž podpora se každoročně opakuje. 
Smlouva umožňuje navázat systémovější vztah mezi MŠMT a vybranou NNO, jejímž předmětem je garance 
podpory konkrétního dlouhodobějšího projektu v oblasti práce s dětmi a mládeží 
 
b) administrativní úleva při podávání žádosti o dotaci 
 
c) možnost používat v rámci své vizuální identity značku „NNO UZNANÁ MŠMT PRO PRÁCI S DĚTMI A MLÁ-
DEŽÍ“ za využití stanovených grafických prvků. 
 
d) prezentace NNO na webových stránkách MŠMT 
 
http://www.msmt.cz/mladez/druha-vyzva-k-predkladani-zadosti-o-udeleni-titulu-nno?source=rss 
 

 
 
Petra Tomíčková, 7. 4. 2016 

http://www.msmt.cz/mladez/druha-vyzva-k-predkladani-zadosti-o-udeleni-titulu-nno?source=rss

